บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อาหารเป็ นหนึ่ งในปั จจัย สี่ ที่ มี ค วามส าคัญ อย่างยิ่ง ในการดารงชี วิตของมนุ ษ ย์ และท าให้
ร่ างกายเจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นลาดับ ในอาหารมีสารอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกายหลายชนิ ด บางชนิ ดช่ วย
เสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย บางชนิดให้ความร้อน และ พลังงานแก่ร่างกาย และ บางชนิดก็
ช่วยในการป้ องกันโรค ซึ่ งสารอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกายนั้นมีอยู่ 6 ชนิ ด คือ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต
ไขมัน วิตามิน แร่ ธาตุ และ น้ า โดยน้ าจัดเป็ นสารอาหารชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งมีความจาเป็ นต่อการดารงชี วิต
อย่างมาก เพราะ น้ าช่ วยในการปรั บอุ ณหภูมิของร่ างกาย และความเข้ม ข้นของสารอาหาร ช่ วยให้
ร่ า งกายมี ค วามสมดุ ล (สุ มาลี ชั ย เจริ ญและคณะ, 2555) คาร์ โ บไฮเดรต ไขมั น และโปรตี น
เป็ นสารอาหารที่ร่างกายต้องการปริ มาณมาก และ เป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่ วนวิตามิน
และ แร่ ธาตุเป็ นสารอาหารที่ร่างกายต้องการปริ มาณน้อย และ ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่อย่างไรก็
ตามวิตามิน และ แร่ ธาตุลว้ นมีความสาคัญต่อร่ างกายอย่างมาก เพราะ กลุ่มของวิตามิน และ แร่ ธาตุ
ท าหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับ การเปลี่ ยนแปลงของปฏิ กิริย าเคมี ในกระบวนการเมตาบอลิ ซึ มของร่ างกาย
ซึ่ งร่ างกายมนุ ษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ จึงต้องได้รับจากอาหารอย่างเพียงพอ(ปราณี วราสวัสดิ์ ,
2556) แร่ ธ าตุ จ ัดเป็ นสารอาหารที่ ส าคัญ เพราะ ช่ ว ยเสริ ม สร้ างการเจริ ญ เติ บ โตของร่ างกาย และ
ช่วยควบคุ มการทางานของอวัยวะต่างๆของร่ างกายให้ทาหน้าที่ปกติ ดังนั้น แร่ ธาตุจึงจาเป็ นสาหรับ
ร่ างกายอย่างมาก ถ้าหากร่ างกายขาดแร่ ธ าตุ หรื อ ได้รับ แร่ ธาตุ ในปริ ม าณที่ มากเกิ นความต้องการ
จะส่ งผลเสี ยต่ อการท างานของร่ างกายได้ ซึ่ งแร่ ธาตุ แบ่ งออกได้เป็ น 2 ชนิ ด คื อ แร่ ธาตุ ที่ ร่างกาย
ต้องการในปริ มาณมากกว่าวันละ 100 มิลลิกรัม ได้แก่ โซเดี ยม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส
แมกนี เซี ย ม ก ามะถัน และ คลอรี น และ แร่ ธ าตุ ที่ ร่ า งกายต้ อ งการในปริ ม าณน้ อ ยกว่ า วัน ละ
100 มิ ล ลิ ก รั ม ได้แ ก่ เหล็ ก ทองแดง สั งกะสี ไอโอดี น ซี ลี เนี ย ม ฟลู อ อรี น โครเมี ย ม โมลิ บ ดี นัม
แมงกานีส และโคบอลต์ (อัจฉรา ดลวิทยาคุณ, 2550) ซึ่ งแร่ ธาตุแต่ละชนิ ดก็มีหน้าที่ในการทางานต่อ
ร่ างกายที่แตกต่างกันออกไป ดังเช่น โซเดี ยมช่วยรักษาสมดุ ลของร่ างกายเป็ นกันชน(Buffer)ที่สาคัญ
ของเลือด โพแทสเซี ยมช่วยเสริ มสร้างความแข็งแรงให้กระดูก ช่วยรักษาแคลเซี ยมไว้ในร่ างกาย และ
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ทางานร่ วมกับโซเดียมเพื่อรักษาสมดุลน้ าในร่ างกาย แคลเซี ยมมีส่วนช่วยในกระดูก และ ฟั น ไม่ทาให้
เกิ ด โรคกระดู ก พรุ น ในผู ้ใ หญ่ (Osteoporosis) และโรคกระดู ก อ่ อ นในเด็ ก (Ricket) และ เหล็ ก มี
ความสาคัญต่อการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลื อดแดง ช่ วยให้ร่างกายไม่เป็ นโรคโลหิ ตจาง แต่ถา้ หาก
ได้รับแร่ ธาตุเหล่านี้ ในปริ มาณที่มากเกิ นความจาเป็ นของร่ างกายก็จะทาให้เกิดโทษส่ งผลกระทบต่อ
ร่ า งกายได้ เช่ น หากร่ างกายได้รับ ปริ ม าณโซเดี ย มที่ ม ากเกิ น ไปและเป็ นเวลานาน อาจท าให้ เกิ ด
โรคความดัน โลหิ ตสู ง โรคหัวใจ และโรคไต ส่ วนโพแทสเซี ย มถ้าได้รับ ปริ ม าณมากเกิ น ไปจะมี
การขับโซเดียมออกจากร่ างกายมาก ทาให้เสี ยสมดุลภายในระบบ ถ้าได้รับแคลเซี ยมมากเกินไปทาให้
ปัสสาวะน้อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง และอาจเกิดนิ่วในไตได้ และ ถ้าได้รับเหล็กมากเกินไปจะก่อให้เกิด
อนุ มูลอิสระ ซึ่ งมีฤทธิ์ สลายฟอสโฟลิพิดที่ผนังเซลล์ต่างๆทาให้เซลล์แตกง่าย เม็ดเลือดแดงอายุส้ นั ลง
ดังนั้นจึ งควรได้รับ ปริ มาณแร่ ธาตุ ที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่ างกายตามข้อกาหนดปริ มาณ
สารอาหารอ้ า งอิ ง ที่ ค วรได้ รั บ ประจ าวัน พ.ศ. 2546 (Dietary Reference intake for Thais 2003,
Thai DRI) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท าข้อกาหนดสารอาหารที่ ควรได้รับประจาวัน
สาหรับคนไทย (2546) พบว่า ปริ มาณโซเดี ยมจากอาหารที่ แนะนาให้บ ริ โภคต่อวันนั้นไม่ควรเกิ น
2,400 มิลลิกรัม ปริ มาณโพแทสเซี ยมจากอาหารที่แนะนาต่อวัน คือ 3,500 มิลลิกรัม ปริ มาณแคลเซี ยม
จากอาหารที่ แ นะน าต่ อ วัน คื อ 800 มิ ล ลิ ก รั ม และ ปริ ม าณเหล็ ก จากอาหารที่ แ นะน าต่ อ วัน คื อ
15 มิลลิกรัม ดังนั้น หากผูบ้ ริ โภคได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับปริ มาณแร่ ธาตุที่อยูใ่ นอาหารที่บริ โภคใน
แต่ละมื้ อ หรื อ แต่ล ะวัน ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการเลื อกบริ โภคอาหารในแต่ละมื้ อ หรื อ แต่ล ะวัน
ได้อย่างเหมาะสมตามที่ร่างการต้องการ
น้ าพริ ก เป็ นอาหารที่ ค นไทยทั่ว ทุ ก ภาคบริ โ ภคในแทบจะทุ ก มื้ อ อาหาร น้ าพริ ก เป็ น
อาหารพื้นบ้านล้านนาชนิดหนึ่ง ในปั จจุบนั ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งคนไทยจากทุกภาค และ
ชาวต่ า งชาติ น้ าพริ ก มี ม ากมายหลากหลายชนิ ด เช่ น น้ าพริ ก หนุ่ ม น้ าพริ ก อ่ อ ง น้ าพริ ก น้ าปู
น้ าพริ กแคบหมู หรื อ น้ าพริ ก ตาแดง เป็ นต้ น (ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , 2555)
น้ าพริ กเป็ นอาหารที่ปรุ งโดยวิธีการ โขลก ใช้วตั ถุ ดิบ และเครื่ องปรุ งรสที่หาได้ง่ายและมีในท้องถิ่ น
ดัง นั้น น้ า พริ ก จึ ง เป็ นอาหารหลัก อย่า งหนึ่ งในส ารั บ แต่ ล ะมื้ อ จากรายงาน การศึ ก ษาพฤติ ก รรม
การบริ โภค และความปลอดภัยทางอาหารของน้ าพริ ก โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า
คนไทยมากถึ งร้อยละ 98.0 นิ ยมบริ โภคน้ าพริ ก และมากกว่าร้ อยละ 64.1 จัดให้น้ าพริ กเป็ นอาหาร
ประจาครอบครั วที่ ขาดไม่ ได้ จากความคิ ดเห็ นที่ มี ต่อน้ าพริ ก พบว่า คนส่ วนใหญ่ บ ริ โภคน้ าพริ ก
เพราะช่ วยให้บริ โภคผักได้มากขึ้ น เหตุ ผลต่อมาคื อ ปรุ งบริ โภคเองได้ง่าย ส่ วนเหตุ ผลอื่ นๆมี ความ
ใกล้เคียงกัน เช่น เป็ นอาหารที่หาซื้ อได้ง่าย มีหลายชนิดให้เลือก มีรสชาติถูกปาก ทาให้เจริ ญอาหารมี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพโดยเฉพาะการขับถ่าย เป็ นอาหารที่มีไขมัน และ คอเลสเตอรอลต่า (ศูนย์วชิ าการ
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ส านัก งานกองทุ น สนับ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ, 2553) ในภาคเหนื อ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ น้ าพริ กหนุ่มได้รับความนิ ยมอย่างมาก ถือว่าเป็ นอาหารพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ได้รับการยอมรับจากคนไทยทุกภาค รวมถึงชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ และ จาก
การศึกษาของ สิ นาภรณ์ แก้วชื่นชัย (2553) พบว่า น้ าพริ กหนุ่มมีคุณค่าทางโภชนาการหลายอย่าง เช่น
แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินซี และ วิตามินเอ เป็ นต้น ทั้งยังเป็ นอาหารที่ หาซื้ อได้ง่ายทัว่ ไป
ตามท้องตลาด จึงทาให้น้ าพริ กหนุ่ มได้รับความนิ ยมบริ โภค และซื้ อหาเป็ นของฝากอย่างกว้างขวาง
ท าให้ ก ลายเป็ นของฝากที่ ข้ ึ น ชื่ อ อย่างหนึ่ งของจังหวัดเชี ย งใหม่ ไ ปโดยปริ ย าย ดังจะเห็ น ได้จาก
การสารวจปริ มาณการขายน้ าพริ กหนุ่ มจากตลาด 6 แห่ งในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ปริ มาณการขาย
น้ าพริ กหนุ่ มนั้นอยูใ่ นช่ วง 30-300 กิ โลกรัมต่อวันต่อตลาด และ ราคาขายประมาณ 100-130 บาทต่อ
กิ โลกรั ม โดยในช่ วงเทศกาลปริ ม าณการขายจะเพิ่ ม ขึ้ น 3-4 เท่ า ตัว (จรี ย ์พ ร สมพัต ร์ , 2549) จาก
ความนิ ยมบริ โภค และ ซื้ อน้ าพริ กหนุ่ มเป็ นของฝากกันมากนั้นท าให้เกิ ดการผลิ ตน้ าพริ ก หนุ่ ม ทั้ง
ผูผ้ ลิตในระดับครัวเรื อน และ ผูผ้ ลิตในเชิงอุตสาหกรรมโดยมี ทั้งน้ าพริ กหนุ่มที่จาหน่ายแบบตักขาย
และ พัฒนาวิธีการบรรจุน้ าพริ กหนุ่มในขวดแก้วเพื่อช่วยป้ องกันการปนเปื้ อน และ รักษาคุณภาพของ
น้ าพริ กหนุ่มให้นานขึ้น
ดังนั้นหากได้มีการวิเคราะห์ ถึงปริ มาณแร่ ธาตุที่ให้ประโยชน์ต่อร่ างกาย โดยเฉพาะแร่ ธาตุ
4 ชนิด คือโซเดียม โพแทสเซี ยม แคลเซียม และ เหล็ก จากตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่มที่จาหน่ายในตลาดสด
เขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่จะทาให้ได้ขอ้ มูลทางด้านโภชนาการ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคทั้งใน
กลุ่มที่มีโรคประจาตัว และ กลุ่มที่ไม่มีโรคประจาตัว ซึ่ งเป็ นข้อมูลสาคัญในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และ
ป้ องกันการเกิดโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่ อ วิเคราะห์ ห าปริ ม าณโซเดี ย ม โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และเหล็ ก ในน้ า พริ ก หนุ่ ม ที่
จาหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ขอบเขตด้ ำนประชำกร คือ น้ าพริ กหนุ่ มแบบตักขาย และ น้ าพริ กหนุ่ มแบบบรรจุขวดแก้ว
(ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 293/2547)) ที่จาหน่ ายในตลาดสดเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ คือ การวิเคราะห์ ปริ มาณโซเดี ยม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และเหล็ ก
ในน้ าพริ ก หนุ่ ม แบบตัก ขาย และ น้ า พริ ก หนุ่ ม บรรจุ ข วดแก้ว (ที่ ไ ด้รับ การรั บ รองจากมาตรฐาน
ผลิ ตภัณ ฑ์ ชุม ชน (มผช. 293/2547)) ที่ จาหน่ ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ด้วยวิธี ก าร
วิเคราะห์แบบ Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
กำรวิเครำะห์ ด้ ว ยวิ ธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ น
การวิเคราะห์ หาแร่ ธาตุ โดยแร่ ธ าตุ ที่ มี อยู่ในตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่ มเมื่อได้รับความร้ อนจะกลายเป็ น
อะตอมอิ สระ ดูดกลื นพลังงานแสงจากแหล่ งกาเนิ ดแสงโดยแสงที่ ผ่านการดู ดกลื นแล้วจะถูกเลื อก
เฉพาะความยาวคลื่นที่จาเพาะกับแร่ ธาตุแต่ละชนิดที่มีในตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่ม
ปริมำณสำรอำหำร หมายถึง จานวนของโซเดียม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และ เหล็ก ที่มีอยูใ่ น
น้ าพริ กหนุ่มที่มีน้ าหนักสด 100 กรัม
1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ทาให้ได้ประโยชน์ ดังนี้
1.ได้ข ้อมู ล ส าหรั บ ผูบ้ ริ โภคในการเลื อกบริ โภคน้ าพริ ก หนุ่ ม ในปริ ม าณที่ เหมาะสม และ
ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
2. เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ ปริ ม าณแร่ ธ าตุ ในน้ าพริ ก หนุ่ ม ส าหรั บ นัก โภชนาการ หรื อ
นักกาหนดอาหาร หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปแนะนาให้แก่ผบู ้ ริ โภคน้ าพริ กหนุ่ มในชุ มชน
ทัว่ ไป
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